OŚWIADCZENIE, ZWOLNIENIE, ZABEZPIECZENIE I ZRZECZENIE SIĘ
Uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera/media
Decydując się na uczestnictwo w charakterze kierowcy/pasażera/media podczas wydarzenia
samochodowego w dniach 03 – 04 . 08 . 2019 roku na terenie obiektu ODTJ Autodrom Pomorze,
potwierdzam niniejszym, iż mam skończone 18 lat i jestem w odpowiedniej kondycji fizycznej, aby
uczestniczyć w wydarzeniu.
Ponadto stwierdzam, iż jestem w pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń uczestnictwa i że uczestniczę
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decydując się na trenowanie z pasażerem, zobowiązuję się
poinformować pasażera o obowiązujących zasadach panujących na terenie ODTJ Autodrom Pomorze
podczas treningu.
Przyjmuję do wiadomości, że poruszanie się autem po torze bezwarunkowo wymaga użycia kasku dla
kierowcy, pasażera oraz zapięcia pasów bezpieczeństwa a auto musi być wyposażone w sprawną
gaśnicę. Przyjmuję do wiadomości, że podczas trwania treningu obowiązuje bezwzględny zakaz
wychodzenia z auta na torze. Uszkodzone elementy nadwozia zostaną zebrane przez obsługę i
dostarczone do parku maszyn.
Każde wejście na teren toru bezwarunkowo wymaga użycia kamizelki odblaskowej i zgody organizatora
treningu.
W związku z niniejszym, zwalniam, zapewniam niewinność oraz zabezpieczam organizatorów (,,Strony
Zabezpieczone") od jakichkolwiek roszczeń, żądań, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (oraz
sum, które kiedykolwiek z nich może zapłacić w ramach ugody lub kompromisu wobec takich roszczeń
lub zobowiązań pieniężnych) które mogę wysuwać ja lub jakakolwiek inna osoba po mojej śmierci lub
w wypadku odniesienia przeze mnie obrażeń (łącznie z szokiem nerwowym) lub jakiejkolwiek innej
osoby oraz wszelkich strat lub szkód mienia powstałych w jakikolwiek sposób, wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z mojego udziału lub w związku z moim udziałem jako pasażera w
samochodzie podczas jazdy opisanej w niniejszym dokumencie. Niniejsze zobowiązanie będzie
wiążące co do mojego majątku, spadkobierców, najbliższej rodziny, wykonawców testamentu,
administratorów oraz innych osobistych przedstawicieli.
Przyjmuję do wiadomości, iż moja akceptacja udziału, opisanego w niniejszym dokumencie, odnosi się
tylko do daty zaproponowanej powyżej.
Upoważniam do wykorzystania moich fotografii, obrazów wizualnych, nagrań dźwiękowych i/lub
wywiadów z moim udziałem lub wizerunkiem ODTJ Autodrom Pomorze w jakikolwiek sposób i w
dowolnym terminie na całym świecie bez zobowiązań jakichkolwiek płatności wobec mnie.
Przyjmuję do wiadomości, że obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdami na powierzchnię płyty
poślizgowej (biała płyta na środku placu z tyłu obiektu) a ewentualne szkody powstałe w skutek
niedostosowania się do zakazu zobowiązuję się pokryć. Zobowiązuję się także do pokrycia kosztów
naprawy innych elementów, przedmiotów obiektu ODTJ Autodrom Pomorze w przypadku celowego
bądź nieumyślnego działania, skutkującego trwałym uszkodzeniem.
Przyjmuję do wiadomości, że podczas trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia
auta oraz poruszania się po torze pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Przyjmuję
także do wiadomości, że obowiązuje zakaz spożycia alkoholu i innych środków odurzających przez
pasażerów pojazdu poruszającego się po torze.
(W przypadku, gdy kierowcą jest osoba poniżej 18 roku życia, do udziału w jazdach wymagana jest
pisemna zgoda prawnego opiekuna.)
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem obiektu ODTJ Autodrom Pomorze.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTSLR Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Terespolska 4/375 w celu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu oraz
zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzenia zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. DzU. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane będą przetwarzane przez 180 dni. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia
oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania
udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie
na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo do wniesienia
skargi do Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą profilowane. W celu uzyskania
dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt na adres
zgloszenia@nextleveldrift.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY „AUTODROM
POMORZE” W PSZCZÓŁKACH
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
„Autodrom Pomorze” w Pszczółkach znajdującego się w Pszczółkach przy ul. Żuławskiej, zwanego dalej
ODTJ lub Ośrodek.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
• Organizatorze – rozumie się przez to Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz
osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
• Użytkowniku – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej
z
Organizatorem umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury i zaplecza technicznego
ODTJ,
• Infrastrukturze ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ oraz elementy
jego wyposażenia,
• Instruktorze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do kierowania ruchem pojazdów na
terenie ODTJ, a w przypadku jej braku – kierownika ODTJ lub osobę go zastępującą,
• Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym
nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności działanie sił natury,
decyzje państwowe, strajki itp.
3. Na terenie ODTJ mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie zawartej
z
Organizatorem umowy lub poprzez zakup konkretnego szkolenia są uprawnione do korzystania z
infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ. Osoby w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie
ODTJ wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
4. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do
bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń
Organizatora, kierownika ODTJ, instruktorów, instruktorów techniki jazdy oraz przestrzegania
obowiązków związanych z ruchem pojazdów, pod rygorem wykluczenia z udziału w kursie.
5. Przed przystąpieniem do korzystania z ODTJ użytkownicy oraz pozostałe osoby zobowiązane są
zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez
złożenie podpisu pod oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora.
6. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.
II. Warunki uczestnictwa
1. Na terenie ODTJ obowiązują przepisy ruchu drogowego na drogach wewnętrznych i parkingach poza
niektórymi obiektami, na których te przepisy nie obowiązują.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem
wybranego kursu i wymaganiami stawianymi jego uczestnikom.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rezerwacja miejsca na wybranym kursie i terminie oraz wpłata
zaliczki w wysokości 100% ceny określonej w ofercie.
4. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a
Organizatorem na realizację wybranego kursu zgodnie z ofertą.
5. Obowiązkiem osoby kierującej pojazdem jest w szczególności:
a) rozpoczęcie jazdy dopiero po wydaniu przez instruktora ustalonego sygnału,
b) jazda po trasie zaleconej przez instruktora,
c) niezwłoczne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy,
d) zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez instruktora,
e) zachowanie szczególnej ostrożności wobec innych osób przebywających na torze.
6. Osoby korzystające z ODTJ zobowiązane są do:
a) przestrzegania przepisów oraz zasad wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, w
tym zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych pojazdów,

b) natychmiastowego powstrzymania się od dalszej jazdy lub innych działań i bezzwłocznego
poinformowania Organizatora oraz instruktora w przypadku powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.
III. Odpowiedzialność
1. Każda osoba korzystająca z ODTJ lub przebywająca na jego terenie odpowiada za szkody na osobie
lub mieniu wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania
się do zasad korzystania z Ośrodka określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z ODTJ użytkowników, co do
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod
wpływem substancji odurzających – bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną
usługę. W przypadku sytuacji spornych Organizator ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu
ustalenia stanu świadomości użytkowników.
3. Organizator nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli
było ono spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem użytkownika,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (dostawca energii elektrycznej, usług
telekomunikacyjnych itp.),
c) działaniem siły wyższej.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.
2. Szczegółowe warunki korzystania z ODTJ będą określone każdorazowo w umowie zawartej
pomiędzy Organizatorem a osobą lub firmą korzystającą z ODTJ lub w innych regulaminach
szczegółowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez osoby trzecie, a odbiegające
od postanowień niniejszego Regulaminu i oferty znajdującej się na stronie internetowej ODTJ oraz inne
informacje dotyczące działalności ODTJ w Pszczółkach.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją kursów strony będą rozwiązywać
polubownie, a w razie braku porozumienia organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.

